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3 Bed Townhouse - Adeje - Jardin Botánico
- 3T255
Eigenschap type

Villetta a schiera

Locatie

Adeje, Adeje

Zwembad

Gemeenschappelijk zwembad

Uitzicht

Blik op de oceaan, Blik op de bergen, Gedeeltelijk blik
op zee, Blik op bergen en zee, Blik op het komplex,
Tuin blik

Verkoop

240 000 €
280 000 €

Gebouwd

210m

Balkon

Code

3T255

Bewoonbaar

150m

Ja

Garage

Ja

Keuken

Aparten

Slaapkamers

3

Badkamers

3

Meubilair

Gemeubileerd

Opslagruimte

In de garage

2

2

Adeje is Dé gemeente in Zuid-Tenerife. Zijn toeristen resort “Costa Adeje” staat bekend om zijn
vele luxe hotels, zijn golfbanen en prachtige stranden. Een gemeente die duizenden
mogelijkheden biedt om te genieten van een hoge kwaliteit van het leven in al zijn zintuigen.
Fijne villa’s, winkelcentrum, scholen en een groot sportcentrum. Het Reina Sofia luchthaven 22
km, de Golf Costa Adeje stranden en 2 km tot 6 km. Het beschikt over een geweldig weer het
hele jaar door.
Gebouw
Prachtige 3 slaapkamer vrijstaande villa in het Adeje, Jardin Botanico. Het pand ligt dicht bij de
stranden van de Costa Adeje en Adeje stad, op loopafstand van alle voorzieningen,
sportcentrum en scholen. Het huis heeft 3 slaapkamers, 2 badkamers en een toilet, woonkamer
en eetkamer, keuken, wasruimte en berging, grote terrasse. Totale oppervlakte van 150 m².
Gebouwd op 4 niveaus. Zee en het eiland La Gomera en de oceaan. De villa heeft alle
hoogwaardige materialen. De woning wordt gemeubileerd verkocht. Costa Adeje is een highend resort aan de zuidkust van Tenerife, die kritische reizigers die genieten van aantrekkelijke,
verfijnde zandstranden, entertainment van wereldklasse, luxe hotels en lekker eten aantrekt.
Deze fantastische vakantiebestemming belooft ontspanning, plezier, avontuur en natuurlijk …
de zon! "
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